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Abstract 
An econometric model and a forecast of the main indicators of the 

development of small and medium-sized enterprises in the Republic of 
Moldova for the medium term are presented. It is based on a set of behavioral 
equations and group identities that describe the relationships that are 
characteristic of small business development in the republic. The model 
includes five large groups of the economy, namely: remittances (from 
Moldovans working abroad), number of enterprises, number of employees, 
the volume of sales revenue, profit (+) losses (-) before tax.  

Key words: Small and medium-spring entreprises (‘SME’),  sales 
revenue,  profit (+), loss (-) to tax,  remittances;  COVID-19, pandemic. 

JEL Classification: C50, C53. 
 

Țară noastră Moldova trebuie să găsească o nouă formă de existență 
în cadrul pieței internaționale. Și pentru a se integra în acest lanț global, 
întreprinderile mici și mijlociu (IMM) trebuie să se implice activ în proces. 
Una dintre principalele funcții ale întreprinderilor mici și mijlocii este tocmai 
crearea de locuri de muncă, îinând cont că la acest capitol Republica Moldova 
duce deficiențe enorme, în plus că astăzi suntem unul dintre principalii 
exportatori de resurse de muncă. 

În numărul total de întreprinderi din Moldova, ponderea IMM este în 
mediu de 98,6%. Aceste companii angajează în mediu 61,2% din angajații 
RM. Veniturile din  vânzări de la IMM în mediu constituie 40,7%.  Profitul 
(până la impozitare) de la IMM este în mediu 44,5%. Ponderea IMM în PIB-
ul Republicii Moldova constitue în mediu  32%.  În principal IMM sunt 
concentrate în sectoare precum comerțul, agricultura, tranzacțiile imobiliare 
și industria de prelucrare. Scopul acestei lucrări este de a îmbunătăți modelul 
econometric  dezvoltat anterior (Ganciucov, 2020) luând în considerare câțiva 
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factori suplimentari care influențează dezvoltarea întreprinderilor mici și 
mijlocii din Moldova. Pentru a construi un model econometric, s-au folosit  
metoda și tehnicile descrise în lucrări Schatteles T. (Schatteles, 1992)  și  
Klein L.R., Welfe A., Welfe W (Klein, 2003). Calculele sunt bazate pe 
principalii indicatori macro dezvoltați de FMI (atât pentru Moldova, cât și 
pentru economia mondială, ținând cont de impactul asupra economii 
pandemiei COVID-19) și publicate în revista Focus, PIB mondial este 
furnizat de Banca mondială.  Ecuaţiile care iau în consideraţie specificul de 
dezvoltare a țării examinate, sunt stocastice şi se estimează în baza informaţiei 
statistice pentru ţara respectivă. Baza informaţională o constituie anii 2009-
2019 (BNS). Luăm în considerație funcționarea modelului folosind pentru 
elaborarea prognozei  dezvoltării IMM pentru anii 2020-2023. In tabelul 1  
este prezentată informația pe principali indicători macro (GDP, IPC, KE, KD) 
din prognoza FMI (Focus), iar in Tabelul 2 este prezentată informația 
creșterea GDP mondial și a lui rata creșterii. 

 
Tabelul 1. Indicători macro al RM 

  GDP  mil lei,        % IPC KE KD 

2020 199623,099 -7 103,8 19,7 17,2 

2021 215792,570 4,5 103,9 21,3 17,4 

2022 239745,545 4,7 104,5 22,0 17,8 

2023 264439,336 4,3 104,9 22,6 18,1 
Sursa: elaborat de autor în baza prognozei FMI 

 
Tabelul 2. Indicători economiei mondială 

  World 
Anii GDPM,  mil dol. ME, % 

2020 83820663,08 -3,7 
2021 88011696,24 5 
2022 91532164,08 4 
2023 95101918,48 3,9 

Sursa: elaborat de autor în baza prognozei FMI 
 
Pentru prezicerea dezvoltării IMM în Moldova pe termen mediu au 

fost luate în considerare a informațiilor disponibile despre remitențele pentru 
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anul 2020 și decizia că trebuie luat in considerație încă câteva alți factorii așa 
cum: populația, rata șomajului, export, import.   

Rata șomajului am luat din prognoza FMI, prognoza exportului și 
importului am calculat folosind procentele de creștere ce de asemenea erau 
luate din prognoza FMI. Aceste informații sunt prezentate in tabelul  3. 

 
Tabelul 3. Prognoza ratei șomajului, exportul și importul in RM pe anii 

2020-2023 
  2020 2021 2022 2023 

Rata șomajului, %  5,1 4,9 4,6 4,5 

Export, mil dol. SUA 2481,793 2911,144 3167,324 3449,216 

Import, mil dol. SUA 5164,756 5815,515 6269,125 6827,077 
Sursa: elaborat de autor în baza prognozei FMI 

 
Prognozarea populației fuseseră efectuată cu ajutorul pachetului Excel 

și informația statistica de anii 2009-2019. La această analiză au participat 5 
funcții: exponențială, linear, logaritmică, polinomul, puterii.  

                   

 
Figura 1. Prognoza populației din RM 

Sursa: Elaborat de autor in baza datelor statistice. 
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Din Fig.1 se poate observa că toate cinci funcții pot fi folosite la 
prognozare, dar noi am folosit funcția liniară cu toate că polinomul  are cel 
mai înalt coeficient R2=0,97, prognoza prin intermediul funcției liniare și al 
polinomului sunt prezentate în tabelul 4. Analiza informației statistice arată 
că ritmul de scădere a populației este mai aproape cu prognoza funcției liniare. 

 
Tabelul 4. Prognoza populației in RM pe anii 2020-2023 (mii pers.) 

  2020 2021 2022 2023 R2 
Polinomul 3541,1 3537,8 3534,4 3530,8 0,97 
Liniar 3543,3 3541,2 3539,0 3536,9 0,96 
Sursa: Elaborat de autor in baza datelor statistice. 

 
Pentru estimarea ecuaţiilor modelului econometric a fost folosit 

pachetul econometric EViews8. Modelul include 9 ecuaţii identităţi. În total 
în ecuaţii sunt folosite 39 de variabile, dintre care 30– exogene (din care 4 
sunt dummy) și 9– endogene. Toate variabilele utilizate în model sunt divizate 
în 5 grupe: remitențile in RM; numărului întreprinderilor în Moldova (în total 
pe RM și in IMM); numărului salariaților în Republica Moldova (în total pe 
RM și in IMM); veniturile din vînzări în Republica Moldova (în total pe RM 
și in IMM); profit(+), pierderi(-) până la impozitare în Republica Moldova (în 
total pe RM și in IMM). 

Remitențile in RM, ele depedent de dezvoltarea economiei mondială 
și vor fi utilizată în continuare in modelul ca variabilă exogenă după de 
terminarea. Transferurile de bani din străinătate (de la moldovenii care 
lucrează acolo) au jucat întotdeauna un rol important în economia și viața 
țării. Remitențile au fost primiț de la BNM [7] de perioada  2009-2020. 
Creșterea cea mai spectaculoasă a acestui indicator a fost înregistrată între 
anii 2000-2008. In anul  2008 remitențile in PIB a constituit 27,4%, in 2009 
a scăzut pînă la 24,06%, in anul 2019 a scăzut suficient pînă la 13,2%. Dar in 
anul.2020 remitențile  a crescut cu 21,5% (pănă la 1486,74 mil $) in corporații 
cu anul precedent, ceea ce nimeni nu se aștepta în legătură cu epidemia сu 
COVID-19.  In Figura 2 sunt prezentate transferuri de mijloace băneşti din 
străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază netă). 

In anul 2009 remitențile a scăzut cu 40% comparativ cu anul 
precedent, ca urmare a efectelor crizei financiar-economice. Cum vedem in 
Fig.2 in anii 2010-2014 urmează din nou un trend ascendent   cu căderea in 
a.2015, ca urmare a crizei financiare din Rusia. Iar in anul 2020 in nou se 



International Symposium 
Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 

„Back to the Future.  
Social – economic Challenges and Perspectives” 

May 27th - 28th, 2021 
 

331 

 

 

aștepta caderaa. bruscă remitenților din cauza impactului pandemiei de 
Covid-19 dar așteptările nu au fost îndeplinite și începând din luna mai, 
remitențile au început să crească semnificativ și, ca urmare, în 2020 au crescut 
semnificativ (cu 21,6%) față de anul precedent. 

 

 
Figura 2. Transferurile bănești de peste hotare în favoarea persoanelor 

fizice, mil. dol. USD 
Sursa: Datele BNM. 

 
In figura 3 este prezentată structura pe zone geografice a transferurilor 

nete in anul 2020 din care se vede că ceia mai mare parte este din zona UE 
(variind de la 56,4% la 65,3% pe tot parcursul anului). Dar in zona USD 
variind scade de la 40,5% la 33,1%. În zona RUB, fluctuațiile remitenților 
scad de la 3,1% la 2,2%. 

Remitențile in RM, ele depedent de dezvoltarea economiei mondială 
și va fi utilizată în continuare in modelul ca variabilă exogenă după de 
terminarea.  

Acum descriem ecuația pentru determinarea remitențelor de la 
indicatori precum PIB-ul economiei mondiale  (GDPM), rata de schimb dolar 
SUA/lei (KD), rata de schimb EURO/lei (KE), export din RM (EX), import 
in RM (IM), numărul populației in RM (NAS) și rata șomajului (RS): 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 = −0,00009𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑀𝑀 + 169,2𝐾𝐾𝐺𝐺 − 95,4𝐾𝐾𝑅𝑅 + 0,5𝑅𝑅𝑋𝑋 + 0,016𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 +
0,3𝑂𝑂𝑀𝑀 − 32,2𝑅𝑅𝑅𝑅 − 216,5𝐺𝐺11 + 4570                                                      (1) 
𝑅𝑅2 = 0,999 

R2 reprezintă coeficient de determinaţie, care ne arată ce parte din 
variaţia factorului endogen este explicată de variaţia factorilor exogeni. 
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Valorile lui R2 €[0,1] şi cu cât valoarea acestui coeficient este mai aproape de 
1, cu atât se consideră că variaţia este mai mică şi respectiv este datorată 
factorilor exogeni.  

 
 

 
Figura 3. Structura pe zone geografice a transferurilor nete in a.2020 

Sursa. Datele BNM. 
 
D11 in această ecuație este variabila exogenă și se numește DUMMY. 

Aceste variabile sunt definite în timp ce lucrați in pachetul EViews8. 
Variabilele DUMMY sunt definite întrucât toate observațiile au numărul 0, 
cu excepția anului 2011, care are numărul 1). 

Numărul întreprinderilor mici și mijlocii in Moldova este calculat in 
dependența de principali indicatori macro: GDP (PIB), REM (remitenții), KE 
(rata de schimb EURO/lei), KD (rata de schimb dolar SUA/lei), NAS 
(populația), RS (rata șomajului) și se determină conform relaţiei: 
𝑁𝑁𝑅𝑅 = −0,00008𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 0,005𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 + 0,1𝐾𝐾𝑅𝑅 − 0,16𝐾𝐾𝐺𝐺 + 0,00016𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 −
0.4𝑅𝑅𝑅𝑅 − 0,09𝐺𝐺14 + 35,45                                                                         (2) 
𝑅𝑅2 = 0,999 

Numărul salariaților de la întreprinderi mici și mijlocii este calculat in 
depedența de principali indicatori macro: GDP,  IPC (inflația), TR, N, NAS, 
INV și se determină conform relaţiei: 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝐺𝐺 = 0,0019𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 − 3,76𝑂𝑂𝐺𝐺𝑅𝑅 − 18,25𝑂𝑂𝑅𝑅 − 5,7𝑁𝑁 + 0,006𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 +
0,00002𝑂𝑂𝑁𝑁𝐺𝐺 + 3,6𝐺𝐺11 − 6,6𝐺𝐺14 + 820                                                    (3) 
𝑅𝑅2 = 0,999 
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Venituri din vînzări de la întreprinderi mici și mijlocii sunt calculate 
in dependența  de  principali indicatori macro:  GDP, N, KD, NAS, EX, RS 
și se determină conform relaţiei: 
𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0,0018𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 − 17,5𝑁𝑁 − 1,8𝐾𝐾𝐺𝐺 + 0,01𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 0,03𝑅𝑅𝑋𝑋 − 8,1𝑅𝑅𝑅𝑅 +
704,6                                                                                                           (4) 
𝑅𝑅2 = 0,998 

Profit(+), pierderi(-) până la impozitare  de la întreprinderi mici și 
mijlocii sunt calculate in dependența  de  principali indicatori: GDP, REM, 
RS, KD, KE, CA  și se determină conform relaţiei: 
𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0,0001𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 − 0,007𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀 + 1,3𝑅𝑅𝑅𝑅 − 2,8𝐾𝐾𝐺𝐺 + 2,3𝐾𝐾𝑅𝑅 + 0,05𝑅𝑅𝑅𝑅 −
2,1𝐺𝐺13 + 1,9𝐺𝐺17 − 12,3                                                                           (5) 
𝑅𝑅2 = 0,999 

Elaborate mai sus nouă noi acuații au format nou modelul econometric 
pentru prezicerea dezvoltarea IMM in RM pe termin mediu. In tabelul 5 sunt 
prezentate rezultale  calculelor prin modelul econometric remitănților pentru 
anii 2020-2023. 

 
Tabelul 5. Remitenții in RM 

Anii Remitenți 
 2020 1486,740 
2021 1496,176 
2022 1506,667 
2023 1518,674 

Sursa: Elaborat de autor in baza datelor statistice. 
 
In tabelul 6 sunt prezentate rezultale calculelor prin modelul 

econometric principalelor indicatori IMM al RM in evoluția. 
Analiza tabelul 6ne arată că în anul 2020 se înregistrează o scădere a 

volumelor pentru toți principali indicatori IMM datorită impactului 
pandemiei COVID-19 asupra lor. Dar din 2021 se incepe creșterea lor.  

Trebuie remarcat faptul că în anul 2020 numărul întreprinderilor din 
IMM va scădea cu 1,76%, numărul angajaților din acestea va scădea cu 
7.13%, volumul veniturilor din vînzări va scadea cu 6,57%, dar profitul cu 
20,19%.  

Creșterea tuturor  valorilor IMM este proiectată în 2021. De exemplu, 
o creștere cu 2,22% a numărului de afaceri față de anul precedent, creșterea 
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salariaților se prognozează de 7,88%, veniturilor din vînzări se așteaptă că a 
crește cu 10,04%, iar profitul a crește cu 9.09%. 

 
Tabelul 6. Rezultale calculelor principalelor indicatori ai activităţii 

unităţilor conomice utilizând modelul econometric  
 Numărul de 

intreprinderi, mii. 
unit. 

Numărul de 
salariaţi, mii pers. 

Venituri din  
vânzări, mrd. lei 

Profit(+), pierderi(-) 
până la impozitare,  

mrd. lei 
 Total  ÎMM Total  ÎMM Total  ÎMM Total  ÎMM 

2020 56,1 54,9 523,2 311,5 359,2 146,7 22,3 11,5 
2021 57,0 56,1 559,8 336,0 408,1 161,4 26,4 12,5 
2022 59,0 58,2 571,0 345,3 444,8 180,8 29,3 14,3 
2023 61,2 60,2 585,8 356,8 504,5 205,1 33,5 17,5 

Sursa: Elaborat de autor. 
 
In anii  2022-2023 este proiectată creșterea valorilor IMM dar numai 

cu % mai scăzuți față de anul precedent: numărului de afaceri cu 3,6% și 
3.53%; numărul salariaților cu 2.76% și 3,35%; volumul veniturilor din 
vînzări cu 12,02% și 13,43%; profitul cu 14,35% și 22,02%. 

 
Concluzii 
1. Modelul descris au fost  utilizat pentru prognoza principalelor 

indicatorilor întreprinderi mici și mijlocii pe termen scurt şi mediu. Baza 
informaţională pentru regresii constituie din  11 observaţii. Acest modelul 
poate fi folosit de specialiștii  in domeniu, din cauza că dependenţa dintre 
factori este bine structurată. 

2. Întreprinderile mici și mijlocii sunt cea mai prețioasă parte a 
factorilor de producție, pe care orice guvern ar trebui să le protejeze și să le 
însoțească cu tot felul de stimulente și infrastructură dezvoltată.  

3. Modelul evident de creștere economică care ne-ar fi cel mai 
caracteristic este un model prin dezvoltarea antreprenoriatului - întreprinderi 
mici și mijlocii, datorită cărora s-ar crea noi locuri de muncă bine plătite și 
bine dotate. Adică, se va crea acea valoare adăugată, despre care se spun atât 
de multe. 
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